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 2 (018تنقيح األنظار )

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين، أما بعد:

اخُتلف في حد الحديث المرفوع فالمشهور فصل في المرفوع " -تعالىرحمه هللا  -فيقول المؤلف
أو فعال سواء أضافه صحابي أو قوال له  -صلى هللا عليه وسلم-أنه ما أضيف إلى النبي 

يكون الخبر  -صلى هللا عليه وسلم-يعني بمجرد ما يقال قال رسول هللا  "تابعي أو من بعدهما
فعلى هذا يدخل في المرفوع المتصل والمرسل والمنقطع  "سواء اتصل إسناده أم ال"مرفوعا 
فإن ُأضيف إلى النبي  ،ألن هذا الوصف الذي هو الرفع إنما ينظر فيه إلى اإلضافة ؛والمعضل

سواء كان سنده متصال أو منقطعا معلقا مرسال معضال فيه راٍو مدلَّس  -عليه الصالة والسالم-
ومنهم من  -عليه الصالة والسالم-فيه ما فيه على كل حال كله مرفوع ألنه أضيف إلى النبي 

ما لم يضفه  -سالمعليه الصالة وال-يرى أنه ال يقال للخبر مرفوعا ولو ُأضيف إلى النبي 
ومنهم من اشترط لتسمية الخبر مرفوعا أن يكون إسناده متصال فعلى هذا يدخل فيه  ،الصحابي

وقال الخطيب هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول " ،المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل
 فعلى هذا ال يدخل فيه مراسيل التابعين ومن "أو عن فعله -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 
قال ابن الصالح ومن جعل من أهل العلم المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع "بعدهم 
 ألنهم أحيانا يقولون رفعه فالن وأرسله فالن. ؛يعني يطلق المرفوع ويراد به المتصل "المتصل

 منننننننننننننننننننن يقابلنننننننننننننننننننه بنننننننننننننننننننذي اإلرسنننننننننننننننننننال
 

 فقننننننننننننننننند عننننننننننننننننننى بنننننننننننننننننذاك ذا اتصنننننننننننننننننال 
يرفع الحديث إذا قيل عن  "ومن المرفوع قولهم عن الصحابي يرفع الحديث" ،فعنى به المتصل 

الصحابي يرفع من المرفوع قولهم عن " :قال ،أو رواية ،أو ينميه ،أو يبلغ به ،أبي هريرة يرفعه
 ليس ؟الحديثالصحابي  ألنه إلى من يرفع ؛هذا كله رفع "الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية

عليه الصالة -إنما يبلغ به النبي  ؟أو يبلغ به ماذا يبلغ به -عليه الصالة والسالم-إال النبي  َثمَّ 
كل هذا من ، أو رواية -المعليه الصالة والس- ينميه إلى من؟ إنما ينميه إلى النبي -والسالم

قال ابن الصالح حكم ذلك عند أهل " -عليه الصالة والسالم-كله يرفعه إلى النبي  ،قبيل الرفع
ن قيلت هذه األلفاظ عن التابعي فمرسل بخالف قول  العلم حكم الرفع صريحا قال زين الدين وا 

أو  ،عا أو عن مجاهد رفعهإذا قال التابعي مرفو  "التابعي من السنة ففيه خالف على ما سيأتي
إذا  ،لكنه مرسل -عليه الصالة والسالم-عن الحسن يبلغ به أو ينميه كل هذا مرفوع إلى النبي 

إذا قال الصحابي من  "بخالف قول التابعي من السنة فيها خالف"رفعه التابعي فهو مرسل 
 السنة فهو مرفوع على ما سيأتي.

 قننننننننننننننول الصنننننننننننننننحابي منننننننننننننننن السننننننننننننننننة أو
 

 نحنننننننننننننو أمرننننننننننننننا حكمنننننننننننننه الرفنننننننننننننع ولنننننننننننننو 
 بعنننننننننننننننننننند النبنننننننننننننننننننني قالننننننننننننننننننننه بأعصننننننننننننننننننننر 

 
 علنننننننننى الصنننننننننحي  وهنننننننننو قنننننننننول األكثنننننننننر 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لكن إذا قال التابعي من السنة هذا فيه خالف  ،لكن إذا قال الصحابي من السنة هذا مرفوع
فصل في المسند اخُتلف فيه على ثالثة " -رحمه هللا -قال ،واألكثر على أنه مرفوع لكنه مرسل

أوال المسند يطلق ويراد به الكتاب المؤلَّف على  ،اختلفوا في المسند على ثالثة أقوال "أقوال
 مسانيد الصحابة كمسند أحمد.

 ة مننننننننننننننا جعننننننننننننننالودونهننننننننننننننا فنننننننننننننني رتبنننننننننننننن
 

 علننننننننننننننى المسننننننننننننننانيد فينننننننننننننندعى الجفننننننننننننننال 
 كمسننننننننننننننننننننننننند الطيالسنننننننننننننننننننننننني وأحمنننننننننننننننننننننننندا 

 
 وعنننننننننننننننننننننننننننننننده للننننننننننننننننننننننننننننننندارمي انتقننننننننننننننننننننننننننننننندا 

يطلق على الكتاب الذي  ،وهذا يأتي الكالم فيه ال، بل تقدم الكالم في المسانيد في بحث الحسن 
مسانيد الصحابة يطلق على الكتاب الذي تذكر فيه األسانيد من الكتب  ُرتبت فيه األحاديث على

الجامع  ،األصلية كما قالوا عن صحي  البخاري الجامع الصحي  المسند هذا اسمه األصلي
فقال أبو " ،قوالوللعلماء على المسند على خالف ما يطلق على الكتب ثالثة أ ،الصحي  المسند

ما يرفع  "خاصة -عليه الصالة والسالم-عمر بن عبد البر في التمهيد هو ما رفع إلى النبي 
وقد يكون " :قال ،كما يقال له مرفوع يقال له أيضا مسند -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

يكون وقد  -صلى هللا عليه وسلم-متصال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول هللا 
قال فهذا  -صلى هللا عليه وسلم-منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول هللا 

وهو منقطع ألن الزهري لم يسمع من ابن  -صلى هللا عليه وسلم-مسند ألنه أسند إلى النبي 
م "عباس قال زين الدين الحافظ العراقي رحمه هللا فعلى هذا استوى المسند والمرفوع  ولذلك ُقد ِّ

م على الموقوف على الموقوف ألن الموقوف يضاف إلى  ؛في البحث يعني في الترتيب ُقد ِّ
-والمسند يضاف إلى النبي  -عليه الصالة والسالم-التابعي بينما المرفوع يضاف إلى النبي 

وقال الخطيب وهو عند أهل الحديث  ،فعلى هذا استوى المسند والمرفوع" -عليه الصالة والسالم
 ،إذا قال هذا حديث مسند يعني سنده متصل "إسناده المسند من راويه إلى منتهاه الذي اتصل

ذا قيل أسنده فالن وأرسله فالن يعني وصل إسناده فالن وقطع إسناده أو أرسله فالن قال ابن " ،وا 
دون ما جاء  -صلى هللا عليه وسلم-الصالح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول هللا 

وقال ابن الصباغ في العدة المسند ما اتصل إسناده فعلى هذا يدخل فيه  ،غيرهمعن الصحابة و 
المرفوع والموقوف ومقتضى كالم الخطيب أنه ما اتصل إسناده إلى قائله من كان فيدخل فيه 

قال زين الدين "يعني إلى ما أضيف إلى التابعي فمن دونه وهو قول التابعي ومن بعده  "المقطوع
كما سيأتي في المتصل أبوا أن يطلق "يأبى أن يقال مسند مقطوع  "ث يأباهوكالم أهل الحدي

من قول عندنا قول الحسن البصري يروى في كتب األئمة بسند متصل  "المتصل على المقطوع
لكن المنافرة بين متصل  ،سنده متصل ،إلى الحسن البصري هل نقول متصل؟ في الواقع متصل

فالتنافر اللفظي بين متصل ومقطوع جعلهم  ،ى التابعيومقطوع هو مقطوع بسبب إضافته إل
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 4 (018تنقيح األنظار )

ول مسند والمسند كيف تق "وكالم أهل الحديث يأباه"يأبون إطالق المتصل على المقطوع ولذا قال 
وسيأتي في البحث الالحق وقيل هو " ،تطلقه على المقطوع ففي هذا تنافر لفظي هو المتصل و

يعني ال بد من  "بإسناد متصل وبه قطع الحاكم -صلى هللا عليه وسلم-ما رفع إلى النبي 
وأن يكون إسناده متصال وبه  -عليه الصالة والسالم-توافر الشرطين أن يكون مرفوعا إلى النبي 

 قطع الحاكم أبو عبد هللا وحكاه ابن عبد البر قوال لبعض أهل الحديث.
 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


